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Mojej babičke sa aj tohto roku narodili
malé mačiatka, o ktoré sme sa s bratom
starali.

Prázdniny boli celkom
veselé. Trochu som si

zlomil nohu, ale to nič.
Dedko bol veľmi
veselý, aj vtedy,
keď som niečo

vyparátil.
KEĎ JE NA DVORE
BORDEL, POMÁHAM
OCKOVI PRI UPRA-
TOVANÍ.

Mamka má také
hebké vlasy ako rozkvitnutá èe-
rešòa.
Odkedy jar existuje, je to moje
najkrajšie obdobie.

ETI. Kráčajú, utekajú, niekedy sa len tak vlečú za každodennými
povinnosťami. Sú ovešané svojimi „predpísanými bremenami“.
Čaká ich niekoľkohodinový maratón. Nemôžu si hocikedy odbeh-
núť, alebo sa len tak uliať. Vládcom nad ich časom je malý
školský zvonček, ktorý natešene vyzváňa niekedy aj cez prázdni-

ny. Diktuje im, kedy si môžu urobiť prestávku, a kedy musia ticho sedieť
a počúvať. Je to veľmi ťažké sústrediť sa a dávať pozor. Aj pri tej ich naj-
väčšej snahe sa pritrafí malý „brept“ či nezmysel, ktorý rozosmeje aj v tej
najvážnejšej chvíli, hoci to ich malí autori vôbec nepredpokladajú. Čo všetko
deti povedali a popísali! Nech nám ich „múdrosti“ aspoň na chvíľu zlepšia
náladu a vrátia nás do našich školských čias.                              – km –

My s ockom rýľujeme a
dedko hnojí záhradku.

V mysli som si toho veľa
nepomyslel.

V našej dielni visia modely
niektorých dobrých žiakov.

Nič som od strachu
nevidel, len očami
som pozeral, ako
preskočil plot.

Moja babka je zo
všetkých babkoch

a dedkoch na svete
najlepšia.

Cez prázdniny som nemusel
pou•íva• mozog, lebo som sa
neuèil.

Na jar s dedkom zrežeme
stromy, aby v lete rodili.

meňom v ruke hnal z dediny vyzná-
vačov „iného boha“. Babky demo-
kratky ho popudili, a tak aj on zahorel
svätým hnevom... Po rokoch spomí-
na: „Aký to chudobný boh, keď nemá
miesta v nebi...“ Dajme ešte raz
slovo učiteľke jednoty matke Tereze:
„Ľudia sú nerozumní, nelogickí a se-

beckí, ale aj tak ich miluj!
Ak robíš dobre, obvinia ťa zo sebec-

kých, postranných pohnútok, ale
aj tak rob dobre!

Ak si úspešní, získaš si falošných
priateľov a skutočných nepria-
teľov, ale aj tak buď úspešný!

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra za-
budne, ale aj tak rob dobré!

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zra-
niteľným, ale aj tak buď čestný
a úprimný!

Čo si po celé roky budoval, môže sa
za jednu noc zrútiť, ale ty aj tak
buduj!

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale
možno ťa napadnú, ak im po-
môžeš, ale aj tak pomáhaj ľu-
ďom!

Daruj svetu najlepšie, čo máš a ud-
rie ťa po tvári. Ale aj tak mu
daruj to najlepšie čo máš!“

Peter Novysedlák, kaplán

RAHÍ BRATIA A SESTRY.
Evanjelium dnešnej nedele
nás privádza k myšlienke
jednoty. Jedna z posled-
ných Ježišových modlitieb

nesie práve tento obsah: „aby boli
jedno“. Myslím, že je na prvý pohľad
jasné, že kresťanský svet nie je jed-
notný. Je to náš hriech. Je to brzda
pre všetkých hľadajúcich. Jeden z kon-
ceptov pokoncilovej jednoty hovorí o
tzv. „jednote v rôznorodosti“. Chce
sa tým zdôrazniť myšlienka dialógu.
Nehľadať to, čo nás rozdeľuje, ale to
spoločné. Teda obraz košatého stro-
mu, ktorý má spoločný kmeň – Je-
žiša Krista. Toľkí sa oháňame Ježi-
šovým menom a ktovie či sme jeho
priateľmi. Toľkí mlátime slamu na
prázdno o Umývačovi  nôh, namiesto
toho, aby sme tie nohy naozaj umý-
vali. Či nie je naším poslaním robiť
to, k čomu iní nemajú motív? Spo-
meňte si, koľko kresťanských i ne-
kresťanských dominácií sa modlilo
na pohrebe matky Terezy z Kalkaty.
Prečo asi? Lebo odišla umývačka
nôh, ktorá nepozerala, či sú to nohy
rimokatolíka, či gréckokatolíka. Vi-
dela biedu. Aj známi duchovný spiso-
vateľ Carlo Carretto spomína ako s ka-

Dnes je sviatok náš, neskúšajte nás!
Komu to z vás napadne, nech mu ruka odpadne!

Ak máme srdce detí a zrak Božích detí, premeníme na radosť aj svoje kríže.
(A. Srholec)



OZNAM

ÈÍTANIA NA NEDE¼U ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, 11. 6.

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M. Princíková P. Béreš B. Dinisová M. Borová

2. J. Galgan M.Ruttkayová J. Karniš J. Kucharčík H. Andrejová

p. R. Kolodiová deti M. Sakáčová M.Švagrovská J.Juhaščíková

Vo Vojčiciach v nedeľu, 11. 6., o 14.00 hod. budú vešpery.

V sobotu, 10. 6., budeme o 20.00
hod. sláviť vigíliu Zoslania Ducha
Svätého. Spolu so Zmŕtvychvstaním
Pána a Narodením Pána patrí tento
sviatok medzi tri najväčšie sviatky
našej viery. V kresťanstve je zvykom
sláviť vigíliu v predvečer slávnosti.
Tak to robievame na Veľkú noc aj na
Vianoce. Podobne budeme sláviť aj
vigíliu Turíc, na ktorú vás všetkých
srdečne pozývame.

SVÄTÝ BARNABÁŠ, APOŠTOL
(1. STOROČIE)

OCHÁDZAL Z OSTROVA Cyp-
rus. Bol významnou postavou
prvotnej Cirkvi, a preto sa
nazýva apoštolom, i keď ne-

patril do zboru dvanástich apoštolov.
Pochádzal zo židovskej levítskej ro-
diny. Pôvodne sa nazýval Jozef. Bol
sedliak, poctivo obrábal pole, sial
a oral, ale sa i modlil.

Čoskoro ho však vidíme vystu-
povať ako jedného z apoštolov a ús-
pešného hlásateľa evanjelia. Apoštoli
ho neskôr nazvali Synom útechy –
Barnabášom. Brali ho ako seberovné-
ho, ako apoštola. Poslali ho do sýr-
skeho veľkomesta Antiochie, aby tu
položil základy tamojšej Cirkvi.

Barnabáš hral dôležitú úlohu pri
uvedení sv. Pavla (Šavla) do apoš-
tolského zboru a do apoštolskej prá-
ce. Barnabáš mu kliesnil cestu
k Petrovi. Potom ich už Pán spojil
ako slnko a tieň. Slávny Pavol opie-
ral sa o robustného sprievodcu, ktorý
ho priviedol do svojej vlasti. Bar-
nabáš je tu doma, i keď nezamieri na
roľu sedliaka, ale na roľu Kristovu.

Barnabáš zatiahol do spolupráce
bratanca Marka, neskoršieho evanje-
listu. Chodili spolu s Pavlom. Na
druhej ceste, už po Jeruzalemskom
sneme, Pavol nepočíta s Markom.
Vtedy sa Barnabáš oddelil od Pavla.
Nedorozumenie medzi Pavlom, Bar-
nabášom a Markom nebolo trvalé.

Svätý apoštol Barnabáš zomrel
pravdepodobne mučeníckou smrťou.
Stará tradícia spomína kameňovanie
a upálenie pri Salamíne na ostrove
Cyprus. Veľkosť Barnabáša je v jeho
veľkej pokore. Dokáže kliesniť cestu
Pavlovi k pohanom i apoštolskému
zboru. A vždy pamätá na jedno: kúpil
som nové pole, s pokladom, Kráľov-
stvo Božie.                    – rm –

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
5. 6.

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6.45

r. Spievajme nášmu Pánovi hlasom
radostným.

11.30
16.30

Ut
6. 6.

Sv. Norberta, bs. 6.45

r. Spievajme nášmu Pánovi hlasom
radostným.

11.30
16.30

St
7. 6.

r. Spievajme nášmu Pánovi hlasom
radostným.

6.45
11.30
16.30

Št
8. 6.

r. Ochráň ma, Bože, k tebe sa
utiekam.

6.45
11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Pi
9. 6.

Sv. Efréma, dk. uč. 6.45

r. Pán kraľuje nad všetkými, trón má
v nebesiach.

11.30
18.00 +,stretko‘ mladých

So
10. 6.

r. Pán tróni na nebesiach; statoční
uvidia jeho tvár.

r. Pane zošli svojho Ducha a obnov
tvárnosť zeme.

6.45

20.00 Vigília Zoslania Ducha
Svätého

Ne
11. 6.

NEDEĽA ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 vešpery

18.00

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu, 27. 5., si sviatosť
manželstva vyslúžili Peter
Barčák a Silvia Urbanová. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

V nedeľu, 28. 5., sviatosť
krstu prijala Dominika Patva-
rická. Vítame ju v našom spo-
ločenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


